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Betreft: advies inzake concept Welzijnskader 2016-2019
Geacht college,
U hebt ons verzocht om advies uit te brengen over het concept Welzijnskader 2016-2019 en dan met name
over de onderdelen hoofdstuk 3: Leidende principes, hoofdstuk 4: Participatie en sociale samenhang,
hoofdstuk 5: Wet maatschappelijke ondersteuning en hoofdstuk 6: Jeugd.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het Welzijnskader, zoals dat nu ter advisering voorligt.
Het is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen, nadat de gemeente eerst het Welzijnsprestatieplan 20122015 en het vrijwilligersbeleid heeft geëvalueerd en een oordeelsvormende bijeenkomst werd gehouden.
Tegen die achtergrond zijn we van mening dat een goed doordacht Welzijnskader op papier is gezet en wij
hebben dan ook vertrouwen in de realisatie daarvan.
Daarbij missen we echter de ambitie die de gemeente zou moeten uitstralen, om te zorgen voor een goede
ondersteuning van het welzijn van de burgers in samenspel mét die burgers. Ze mag en moet uitstralen dat het
iets is van ons allemaal.
Van de burgers wordt verwacht zelfredzaam te zijn, zo lang en zo veel mogelijk te participeren in de
samenleving. Dan moet de burger ook weten dat de gemeente zich óók inzet om dat te bevorderen en met oog
voor een breed en integraal beleid voorwaarden schept en lacunes opheft.
In een eerder overleg met B&W is al aandacht gevraagd voor de samenhang met álle elementen van beleid en
bestuur. Al die brede elementen, zoals veiligheid, werkgelegenheid, wonen, recreatie, onderwijs, gezondheid
etc. etc., zouden moeten doorklinken. Door nieuw beleid te toetsen aan de Wmo, bijvoorbeeld met een zgn.
Wmo paraaf, en door pro-actiever in de communicatie te acteren, bijvoorbeeld door prominenter op de
website van Eersel aanwezig te zijn.
Naast deze algemene opmerkingen zijn enkele concrete reacties bijgevoegd, die zijn aangeleverd door de
achterban van de leden van onze raad. Zij vormen een integraal onderdeel van dit advies.
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Bijlage 1: reactie PMB
Bijlage 2: reactie senioren
Bijlage 3: reactie vrijwilligers
Bijlage 4: reactie jeugd
Bijlage 5: reactie mensen met een psychische beperking
Bijlage 6: reactie mantelzorgers
Wij vertrouwen erop dat wij u met dit advies van dienst zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hierover
hebben, dan horen wij dat graag.
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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